APDSI ANUNCIA A CONFERÊNCIA ANUAL DE SAÚDE
“TECNOLOGIAS EMERGENTES: A SAÚDE DO FUTURO?”
Inscrições abertas
Lisboa, 27 de novembro de 2020 – A APDSI anuncia a Conferência “Tecnologias Emergentes:
a Saúde do Futuro?”, que irá decorrer no próximo dia 10 de dezembro 2020, entre as 09:00
e as 13:00 horas, na plataforma Zoom.
Inscrições aqui: https://pt.surveymonkey.com/r/conferencia-apdsi-futuro-da-saude

A APDSI anuncia a sua Conferência Anual de Saúde “Tecnologias Emergentes: a Saúde do
Futuro?”, que irá decorrer no próximo dia 10 de dezembro 2020, entre as 09:00 e as 13:00
horas. No atual contexto de pandemia, a APDSI irá neste ano de 2020 realizar a conferência
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em formato webinar, através da plataforma Zoom. O programa do evento está disponível
aqui.
As tecnologias emergentes, como IoT, inteligência artificial, blockchain, robótica e impressão
3D são ferramentas que permitem olhar para o futuro da sociedade, e em particular no
contexto da saúde, de forma otimista como adjuvantes dos sistemas de saúde, dos
profissionais e de cada cidadão, desde a fase do bem-estar até à gestão da sua saúde/doença.
A aceleração digital que a atual situação pandémica provocou é uma oportunidade única para
repensar a forma como podemos melhorar a nossa vida em sociedade tendo como aliada a
tecnologia. Conseguiu-se nos últimos meses alterar paradigmas para que a tecnologia já
existente pudesse ser uma realidade nas unidades de saúde e nosso dia-a-dia.
Nesta edição de 2020 da conferência anual da Saúde da APDSI queremos partilhar projetos e
resultados da aplicação de tecnologias emergentes e diferenciadoras no contexto da saúde
e como estão a ser aplicadas à escala nacional e como montra do país na área da saúde
digital.
A APDSI dará sempre palco à partilha de experiências e de boas práticas.
Não deixe de marcar presença em mais um momento de reflexão sobre a transformação do
setor da Saúde!
Consulte o Programa, reserve o dia na sua agenda e faça a sua inscrição aqui.

Apoios

Patrocinador Ouro
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Patrocinadores Prata

Patrocinadores Globais

Para mais informações, por favor, contactar:
Bruna Martins | APDSI
m: 925002121
e: secretariado@apdsi.pt

SOBRE A APDSI
Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) tem por
objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, reunindo com este
interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e cidadãos em geral.
Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas tecnológicas
e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados por grupos de
trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança, os Serviços Públicos Digitais, a
Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, a Governação das TIC, a Inteligência Digital, a
Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da Informação e as Competências digitais.
Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações entre as
tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta para a discussão
e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade Portuguesa. A APDSI tem
o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD.
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